
Extra Nieuwsbrief 1 

  

 
SBAO De Springplank 
Kruithuis 2 
3844 DH Harderwijk 
T 0341-431250 
M 06-20741169 
www.sbospringplank.nl 

 

Extra Nieuwsbrief 2 oktober 2018 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt een extra nieuwsbrief in verband 
met de kinderboekenweek en de aangekondigde 
schilderwerkzaamheden in de herfstvakantie. 
 
De kinderboekenweek 
Morgen begint de kinderboekenweek. U hebt er 
alles over kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. 
De kinderboekenweek wordt afgesloten met een 
inloopmiddag. De inloopmiddag was gepland op 
donderdag 18 oktober. Dan vinden er echter in de 
school en met name in de gangen al verschillende 
werkzaamheden plaats ter voorbereiding op het 
schilderwerk in de vakantieweek. De inloopmiddag 
wordt daarom vervroegd naar dinsdag 16 oktober 
vanaf 15.00 tot 16.00 uur.  
 
Schilderwerkzaamheden 
Alle grijze muren in het nieuwe gedeelte van de 
school worden wit geschilderd. We verwachten dat 
de school hierdoor een vriendelijker uitstraling zal 
krijgen, met name de leslokalen. 
Voordat er geschilderd kan worden, moeten alle 
kastjes, planborden, kapstokken, kunstwerken, 
beamers, interactieve borden, etc. van de muren 

verwijderd worden. Voor zover mogelijk starten we 
hier al mee op woensdag 17 oktober. De beamers 
en interactieve borden worden op vrijdagmiddag 
gedemonteerd. Dan worden ook de kasten wegge-
haald en worden de leslokalen voldoende ont-
ruimd voor het schilderen. (Aanvankelijk dachten 
we genoeg tijd te hebben te hebben gereserveerd, 
wanneer we de kinderen op vrijdagmiddag vrijaf 
zouden geven.) In principe zijn de werkzaamheden 
op donderdag 25 oktober klaar. Dan zouden we op 
vrijdag alles weer op zijn plek terug kunnen bren-
gen. Maar dan mag er ook niets tegen zitten.  
Daarom kiezen we voor een andere planning. Het 
ophangen van kapstokken, digitale borden en be-
amers dient zatermiddag klaar te zijn. 
Op maandagmorgen zetten de leerkrachten de 
kasten en het overige meubilair terug op zijn 
plaats.  
We verwachten de kinderen maandag 29 oktober 
om elf uur weer op school. We zullen hierover ook 
de busjes informeren. 
Met veel inzet van het team denken we op deze 
wijze de klus te kunnen klaren. Hopelijk hebt u be-
grip voor deze situatie. En de school wordt er na-
tuurlijk mooier door! 

 
 
 

Samengevat: 
Inloopmiddag dinsdag 16 oktober van 15.00 tot 16.00 uur 
Vrijdagmiddag 19 oktober alle groepen vrij om 12.15 uur 
Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 
Maandag 29 oktober: De kinderen starten om 11.00 uur 

   
 
 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 
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